
Introductieweek  klas 3      2020/2021  
 
Maandag 17 augustus 
 

Vandaag zijn jullie nog lekker vrij 😊.  
 

 
Dinsdag 18 augustus  

 

Jullie worden op dinsdag 18 augustus om 13.30 uur op 
school verwacht.  

Op deze dag zien jullie elkaar weer lekker en 
ontmoeten jullie de mentoren, bespreken we de 

belangrijkste zaken van leerjaar 3 en gaan we 
individueel en met de klas op de foto.  
Zet je mooiste glimlach op!  
 
Woensdag 19 augustus   
 

Vandaag staan er twee leuke activiteiten op het programma.  

Kom vandaag lekker met de fiets.  
 
We verzamelen om 10:45 voor de Street Jump in Overveen. We gaan lekker een 

uurtje trampolinespringen.  
Tijdens het springen is er water en limonade beschikbaar.  
Na het springen staat er voor jullie een lekker frietje klaar!  

 
Locatie:  

Street Jump 
Tetterodeweg 15 D 
2051 EG Overveen 
 

Nadat we van de patatjes hebben 

genoten fietsen wij door naar het Wed.  
Hier kun je chillen, zwemmen en een 
balletje trappen.  

Neem een handdoek mee om op te 
zitten, een flesje water en eventueel 

nog wat te snoepen.  
 
Locatie:  

Het Wed  

2051 EC  
Bloemendaal 
 
Het programma is vandaag rond 14:00 

afgelopen.  

We fietsen daarna naar de HBM of je gaat zelfstandig naar huis.  
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Donderdag 20 augustus   
 

Vandaag mag jij nog even lekker 
uitslapen. Wij verzamelen om 13:30 uur 

voor de Pathé in Haarlem. 
Hier staat een leuke film voor jullie klaar.  
 
Locatie:  

Pathé Haarlem  
Zijlvest 41-43  

2011 VB  
Haarlem  
 

 
 

Nadat wij naar de film zijn geweest, gaan wij met elkaar nog iets eten ter afsluiting 
van deze dag!  
Rond 17:00 uur verwachten wij klaar te zijn en kun jij zelfstandig naar huis.  

 

  



Vrijdag 21 augustus 

 
Wij verwachten jullie om 10:45 uur op school.       

 

Klas 3A: lokaal 17  
Klas 3B: lokaal 18  
Klas 3C: lokaal 19 
 

Vandaag zullen jullie door middel van een 
doordraaiprogramma allerlei spellen doen.  
 

Er is onder andere een online escaperoom en 

wij zullen buiten laser gamen.   
Zorg voor makkelijke kleding en goede 

schoenen en neem een flesje water mee voor 
tijdens de activiteiten en eventueel een 
broodje of een koekje als tussendoortje.  
 
Om 12:30 uur zal er op school een lunch 

verzorgd worden.  
 

Na de lunch staat er voor iedere klas nog één 

activiteit op het programma. 
Wij verwachten dat deze dag rond 14:30 uur 

zal zijn afgelopen.  
 
 
 

 

 
Wij hebben er zin in!  

 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 

De mentoren leerjaar 3 

 


